
 

Vedtægter 

 

Formålsparagraf: 

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til alle farve- og mønstervarianter i racen Persere og Exotic, samt at fremme opdrættet med henblik 

på at forbedre standarden. Formålet ønskes fremmet ved: 

 1. at indformere og opdatere om relevante ting vedr. vores race. 

 2.  at fremme fællesskabet for opdrættere, udstillere og ejere af persere og exotics. 

 3. at skabe kontakt til og samarbejde med andre danske og udenlandske specialklubber med samme formål. 

 4. at foranledige andre aktiviteter, som er til gavn for kattesporten. 

Klubbens navn er ”Persian & Exotic Cat Society” og medlemsbladets navn er PEXO. ”Persian & Exotic Cat Society”. 

Klubben følger i alle forhold de til enhver tid gældende regler fastsat af Felis Danica. 

 

§ 1 

stk. 1.  Adgang til at blive medlem har enhver med interesse for klubbens formål. 

stk. 2.  Indmeldelse skal ske til klubbens kasserer. Ved indmeldelsen modtager det nye medlem et eksemplar af klubbens love. 

 Medlemskabet træder i kraft så snart indbetalingen har fundet sted. Kvittering er gyldigt medlemsbevis. 

stk. 3.  Medlemskabet af klubben ophører såfremt: 

 a. der fremsendes skriftlig udmeldelse til klubbens kasserer. 

 b. kontingentet ikke er indbetalt senest ved generalforsamlingens start. 

 c. overtrædelse af Felis Danicas regler foreligger. 

 d. medlemmet optræder i strid med klubbens formål eller der findes anden grund til eksklusion. Eksklusion kan kun finde sted på en 

 generalforsamling hvor medlemmet har mulighed for at være til stede og tale sin sag. 

 

§ 2 

stk. 1.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i tidsrummet mellem 15. januar og 1. marts hvert år. Generalforsamlingen kan dog rykkes, 

 såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende. Bestyrelsen fastsætter hvert år den endelige dato og indkalder medlemmerne 

 til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel. 

stk. 3.  Bestyrelsen fastsætter hvert år stedet for afholdelse af generalforsamlingen, helst i overensstemmelse med flertallet af 

 medlemmernes bopæl. 

stk. 4.  På generalforsamlingen behandles forslag indsendt af bestyrelsen eller medlemmerne. Lovændringsforslag samt øvrige forslag skal 

 være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

stk. 5. Afstemningen på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. Lovændringsforslag med 2/3 flertal af de fremmødte inkl. 

 brevstemmer og stemmer pr. e-mail. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et enkelt medlem ønsker dette. Der kan stemmes 

 pr. brev forsynet med underskrift, navn og adresse i lukket kuvert, der kun må brydes af stemmetælleren i alles påsyn. Brevstemmer 

 sendes til formanden. Der kan stemmes pr. e-mail forsynet med navn og adresse. Sendes til formanden eller sekretæren. Der kan 

 ikke stemmes ved fuldmagt. Blanke stemmer er ugyldige. Modtagne stemmer overdrages til stemmetællerne inden afstemningen. 

 Brevstemmer og e-mail stemmer skal være formanden i hænde senest ved generalforsamlingens start. 

 

§ 3 

stk. 1.  Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde: 

 a. dagsorden 



 b. indkomne forslag 

 c. bestyrelses-, suppleant- og revisorposter på valg, samt evt. opstillede kandidater. 

 Indstilling af kandidater på valg kan ske såvel skriftligt, som mundtligt på selve generalforsamlingen. 

stk. 2.  For at være valgbar til bestyrelsen kræves et betalt hovedmedlemskab af klubben samt at medlemmet er fyldt 18 år. 

stk. 3.  For at have stemmeret på generalforsamlingen kræves et betalt medlemskab samt at medlemmet er fyldt 16 år. 

stk. 4.  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde: 

 a. valg af dirigent, referent og stemmetællere 

 b. formandens beretning 

 c. godkendelse af årsregnskab 

 d. godkendelse af kontingent 

 e. indkomne forslag 

 f. valg til bestyrelsen og suppleant 

 g. valg af to revisorer 

 h. eventuelt. 

 

§ 4 

stk. 1.  Bestyrelsen består af 7/8 medlemmer og 2 suppleanter. Formand, næstformand, kasserer, sekretær, redaktør og/eller webmaster 

 samt 2 bestyrelsesmedlemmer.  

stk. 2.  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Lige år vælges formand, sekretær, samt 1 bestyrelsesmedlem. Ulige år vælges 

 næstformand, kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem. 

stk. 2a. Redaktør og webmaster (som 1 eller 2 personer) udpeges af bestyrelsen. Redaktør og webmaster er fast medlem af bestyrelsen og 

 har stemmeret. Ved redaktør og/eller webmasters afgang udpeger bestyrelsen en ny redaktør og/eller webmaster. Redaktør og 

 webmaster kan også udpeges fungerende udenfor bestyrelsen, men har da ingen stemmeret. 

stk. 3. Suppleanter vælges for 2 år. Disse skal holdes orienteret af bestyrelsen og har adgang til bestyrelsesmøderne. Den ene suppleant 

 vælges i ulige år. Den anden vælges i lige år. 

 Revisorerne vælges for et år ad gangen. 

stk. 4. Ved utidig afgang fra bestyrelsen konstituerer den tilbageværende bestyrelse sig selv, gældende frem til førstkommende 

 generalforsamling. 

stk. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal foregå post for post. 

stk. 6.  Et bestyrelsesmedlem af Persian & Exotic Cat Society kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlem i andre specialklubber. 

 

§ 5 

stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt: 

 a. 1/3 af medlemmerne skriftligt over for formanden fremsætter ønske herom. 

 b. formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. 

stk. 2.  Dagsorden, tillige med begrundelsen for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse vedlægges indkaldelsesbegæringen. 

stk. 3.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at det fremsatte ønske er formanden i hænde, og der skal 

 indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

stk. 4.  Love vedrørende stemmeret og afstemning på en ekstraordinær generalforsamling (jvf. § 2, stk. 5 og § 3, stk. 3). 

 

§ 6 

stk. 1.  Klubbens regnskaber afsluttes hver den 31. december. 

stk. 2.  Kassereren fører kassebog og medlemskartotek. 

stk. 3.  Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamling og forelægges medlemmerne senest på 

 generalforsamling. 

stk. 4.  Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 



stk. 5.  Formanden og kassereren tegner i fælleskab foreningen og har rådighed over foreningens midler, herunder kassebeholdning samt 

 klubbens bankkonto. 

§ 7 

stk. 1.  Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsgang. 

stk. 2.  Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsket herom. 

stk. 3.  Afstemninger på bestyrelsesmøder afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende eller formanden 

 kan vælge at lade sagen komme til afstemning på næste generalforsamling. 

stk. 4.  Sekretæren udfærdiger referater og andet vedrørende klubbens aktiviteter. Medlemmerne har adgang til referater. 

 

§ 8 

stk. 1.  Medlemsbladet PEXO, Persian & Exotic Cat Society redigeres og udgives af redaktøren, som vælges af bestyrelsen. 

stk. 1a.  Persian & Exotic Cat Societys hjemmeside www.pexo.dk opbygges,  redigeres og udgives af webmaster, som vælges af bestyrelsen. 

stk. 2.  Redaktør og webmaster  er ansvarlig over for bestyrelsen. 

 

§ 9 

stk. 1.  Forslag om klubbens opløsning skal fremsættes på en ordinær generalforsamling. 

stk. 2.  Forslaget kan kun vedtages, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

stk. 3.  Ved opløsning af klubben afgør et simpelt flertal på den ordinære generalforsamling, hvad klubbens midler skal anvendes til, dog 

 kan midlerne kun anvendes til formål som vedrører katte. 

stk. 4.  Ved opløsning af klubben kan de medlemmer, som har betalt deres medlemskontingent, få tilbagebetalt deres kontingent, såfremt 

 klubbens likviditet tillader dette. 

 

 

Persian & Exotic Cat Society. 

Vedtaget på GF 12.02.2017 

 


